Verksamhetsplan för SSVF 2018-2019

Stockholms Skolors Veteranförening är en ideell förening med ändamål att samla
medlemmarna till sammankomster, utflykter och studiebesök. Föreningen vill också verka för
att minska isoleringen för äldre och ensamma medlemmar. Medlem i föreningen kan den bli,
som avgått med pension från sin tjänst vid Stockholms skolor, eller annan pensionär med
anknytning till skolans verksamhet.

Våra förutsättningar
Utbildningsförvaltningen stödjer föreningens verksamhet med bl.a. lokaler, telefon, dator,
posthantering och övrig kontorsmateriel. På S:t Eriks gymnasium har styrelsen tillgång till en
ändamålsenlig lokal. Styrelsen har under det gångna året organiserat arbetet genom att bilda
grupper med ansvar för ett specifikt område. Dessa grupper är datagrupp, programgrupp och
administrativ grupp.

Organisation
Föreningen har en styrelse som består av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare och
åtta ledamöter. Ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare bildar ett arbetsutskott
(AU), som förbereder styrelsemötena. Styrelsen sammanträder en gång per månad med
uppehåll för sommaren. Valberedningen består av tre personer. På årsmötet 2018 godkände
årsmötet en stadgeändring beträffande minskning av antalet revisorer från två till en revisor
och en suppleant.
På föreningens kansli finns en telefonsvarare, som regelbundet avlyssnas, dock ej under
sommarperioden. För närvarande har föreningen c:a 1000 medlemmar.

DATA
MÅL:
1. Att hålla hemsidan uppdaterad
2. Att i den mån det går, kontinuerligt åtgärda önskemål om ändringar/förbättringar i My Club
3. Att upprätta en policy om GDPR och se till att alla medlemmar informeras

PROGRAM
MÅL:
1. Att det endast skall upprättas ett program varje termin
2. Att formatet ändras till A5 (Mallen måste ändras)
3. Att alla i programgruppen använder samma mall så att informationen till medlemmarna blir
densamma (tex ang betalning)vid anmälan till aktiviteter. Ny lathund skall göras
4. Att förskottsinbetalning införs och att kontant, swish och kortbetalning används enbart i
undantagsfall

MEDLEMMAR
MÅL:
1. Att fortsätta arbetet med att värva nya medlemmar
2. Att verka för att behålla de medlemmar vi redan har. T ex ”trivselträffar” .
3. Att de som anmäler sig till en aktivitet, via hemsidan, skall få besked direkt om man kommit
med eller ej

EKONOMI
MÅL:
1. Att införa förskottsbetalning och minimera kontanthanteringen
2. Att förenkla redovisningen från aktiviteterna
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